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AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use

Indoor unit
RAS-18N3KV2 Series

SLOVENýINA
SLOVENŠýINA
LIETUVIǏ

Outdoor unit
RAS-18N3AV2 Series
1110650189

ZASADY BEZPIECZEǈSTWA
Producent nie ponosi odpowiedzialnoǋci za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji znajdujǃcych siǇ w niniejszym podrǇczniku.
InstrukcjǇ obséugi przechowywaǅ w takim miejscu, aby w razie potrzeby byéa éatwo dostǇpna.
Przed rozpoczǇciem korzystania z urzǃdzenia dokéadnie przeczytaǅ niniejszǃ instrukcjǇ obséugi.
Po uǏywaniu urzǃdzenia przez déuǏszy czas zaleca siǇ dokonanie konserwacji przez specjalistǇ.
Urzǃdzenie nie jest przeznaczone do obséugi przez osoby (w tym dzieci) o obniǏonych zdolnoǋciach fizycznych, czuciowych lub umyséowych, a takǏe przez osoby bez
odpowiedniego doǋwiadczenia i wiedzy, chyba Ǐe osoby takie znajdujǃ siǇ pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeǉstwo lub otrzymaéy od takiej osoby
stosowne instrukcje.
Dzieciom nie wolno pozwalaǅ na zabawǇ urzǃdzeniem.
W celu unikniǇcia ryzyka naleǏy przestrzegaǅ wszelkich ostrzeǏeǉ i zaleceǉ.
PoniǏej wymieniono symbole i ich znaczenie.
NIEBEZPIECZEǈSTWO

Oznacza, Ǐe nieprawidéowe uǏycie tego urzǃdzenia moǏe z duǏym prawdopodobieǉstwem spowodowaǅ
powaǏne obraǏenia ciaéa(*1) lub ǋmierǅ.

OSTRZEǎENIE

Oznacza, Ǐe nieprawidéowe uǏycie tego podzespoéu moǏe spowodowaǅ powaǏne obraǏenia ciaéa lub
ǋmierǅ.

UWAGA

Oznacza, Ǐe nieprawidéowe uǏycie tego podzespoéu moǏe spowodowaǅ obraǏenia ciaéa(*2) lub szkody
materialne(*3).

*1: PowaǏne obraǏenia ciaéa oznaczajǃ ǋlepotǇ, rany, poparzenia (od gorǃca lub zimna), poraǏenie prǃdem, zéamanie koǋci lub zatrucie pozostawiajǃce trwaée ǋlady i
wymagajǃce hospitalizacji lub czǇstych i wielokrotnych wizyt w przychodni.
*2: ObraǏenia ciaéa oznaczajǃ niewielkie wypadki, poparzenia lub poraǏenia prǃdem niewymagajǃce przyjǇcia do szpitala ani wielokrotnych wizyt w przychodni.
*3: Szkody materialne oznaczajǃ wiǇksze uszkodzenia sprzǇtów lub materiaéów.
Nigdy tego nie rób.

UwaǏaǅ na obracajǃce siǇ czǇǋci

Ryzyko poraǏenia prǃdem. Kontakt z wodǃ spowoduje poraǏenie
prǃdem elektrycznym. NIE dotykaǅ mokrymi déoǉmi. NieuǏywane
urzǃdzenie zawsze odéǃczaǅ od prǃdu.

Ryzyko poranienia palców

Zawsze postǇpowaǅ zgodnie z instrukcjǃ

Nie dopuszczaǅ do zamoczenia urzǃdzenia

NIEBEZPIECZEǈSTWO
Nie wolno samodzielnie instalowaǅ ani przeprowadzaǅ napraw urzǃdzenia, jak równieǏ otwieraǅ bǃdǍ zdejmowaǅ pokrywy. MoǏe to groziǅ poraǏeniem
prǃdem o wysokim napiǇciu. Wykonanie tych czynnoǋci naleǏy zleciǅ sprzedawcy lub wykwalifi kowanemu personelowi.
OdciǇcie dopéywu prǃdu nie chroni przed moǏliwym poraǏeniem prǃdem elektrycznym.
Urzǃdzenie powinno byǅ zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczǃcymi instalacji elektrycznych.
Staéa instalacja elektryczna winna byǅ wyposaǏona w urzǃdzenie odéǃczajǃce zasilanie o odstǇpie miǇdzy stykami wynoszǃcym przynajmniej 3 mm.
Nie stawiaǅ puszek pod ciǋnieniem bliǏej niǏ na 1 metr od kratki wylotu powietrza.
Gorǃce powietrze z jednostek wewnǇtrznej i zewnǇtrznej moǏe spowodowaǅ eksplozjǇ takiej puszki.

OSTRZEǎENIE
Wykonanie instalacji naleǏy zleciǅ pracownikowi punktu sprzedaǏy lub wykwalifikowanym do tego sprzedawcom. Instalacja wymaga specjalistycznej wiedzy
i umiejǇtnoǋci. Instalacja urzǃdzenia na wéasnǃ rǇkǇ moǏe doprowadziǅ do poǏaru, poraǏenia prǃdem elektrycznym, obraǏeǉ uǏytkownika lub wycieku wody
z urzǃdzenia.
Podczas uzupeéniania lub wymiany czynnika chéodniczego nie wolno stosowaǅ innych substancji niǏ wskazane. W przeciwnym razie podczas cyklu
chéodzenia moǏe dojǋǅ do wytworzenia siǇ nadmiernie wysokiego ciǋnienia, co moǏe doprowadziǅ do awarii lub wybuchu produktu lub obraǏeǉ ciaéa.
Nie naleǏy rozmontowywaǅ, modyfikowaǅ lub przemieszczaǅ jednostki samodzielnie. W przeciwnym razie moǏe to byǅ przyczynǃ wystǃpienia poǏaru,
poraǏenia prǃdem elektrycznym lub wycieku wody. NaprawǇ lub przemieszczenie urzǃdzenia naleǏy zleciǅ pracownikowi punktu sprzedaǏy lub
przedstawicielowi handlowemu firmy.
Przed przemieszczaniem lub naprawǃ jednostki naleǏy skontaktowaǅ siǇ z pracownikiem punktu sprzedaǏy. Zaplǃtanie siǇ przewodów moǏe doprowadziǅ do
poraǏenia prǃdem elektrycznym lub do wystǃpienia poǏaru.
Urzǃdzenie naleǏy zainstalowaǅ w miejscu, gdzie nie wystǇpuje ryzyko wycieku gazu éatwopalnego. Wyciek lub gromadzenie siǇ gazu w pobliǏu jednostki
moǏe doprowadziǅ do wystǃpienia poǏaru.
Urzǃdzenie nie naleǏy instalowaǅ w miejscu, gdzie wystǇpuje nadmierna wilgotnoǋǅ, ani woda, takich jak éazienka. Uszkodzenie izolacji moǏe byǅ przyczynǃ
wystǃpienia poraǏenia pradem elektrycznym lub poǏaru.
Czynnoǋci uziemienia naleǏy zleciǅ pracownikowi punktu sprzedaǏy lub wykwalifikowanym sprzedawcom. Nieprawidéowe uziemienie moǏe groziǅ poraǏeniem
prǃdem elektrycznym. Nie naleǏy podéǃczaǅ przewodu uziemiajǃcego do rury gazowej, wodnej, przewodnika prǃdu lub naziemnej linii telefonicznej.
Jako Ǎródéa zasilania naleǏy uǏyǅ niezaleǏnego gniazda zasilania. Zastosowanie innego gniazda zasilania niǏ niezaleǏne moǏe groziǅ wystǃpieniem poǏaru.
NaleǏy sprawdziǅ, czy wyéǃcznik automatyczny jest prawidéowo zainstalowany. Nieprawidéowa instalacja wyéǃcznika automatycznego moǏe doprowadziǅ
do poraǏenia prǃdem elektrycznym. Aby sprawdziǅ sposób instalacji, naleǏy skontaktowaǅ siǇ z pracownikiem punktu sprzedaǏy lub wykwalifikowanym
sprzedawcǃ, który instalowaé jednostkǇ.
W przypadku wystǃpienia nieprawidéowego dziaéania (takiego jak swǃd, brak chéodzenia lub ogrzewania) naleǏy wyéǃczyǅ urzǃdzenie i wyéaczyǅ wyéǃcznik automatyczny.
Nieprzerwane dziaéanie moǏe spowodowaǅ poǏar lub poraǏenie prǃdem elektrycznym. NaprawǇ lub serwis urzǃdzenia naleǏy zleciǅ pracownikowi punktu sprzedaǏy.
Nie naleǏy wéǃczaǅ, ani wyéǃczaǅ automatycznego wyéǃcznika lub przycisków operacyjnych mokrǃ rǇkǃ. W przeciwnym razie moǏe to byǅ przyczynǃ
poraǏenia prǃdem elektrycznym.
Otworu wlotowego lub wylotowego powietrza nie naleǏy niczym zatykaǅ (metalem, papierem lub wodǃ itd.). Wiatrak wewnǃtrz moǏe siǇ obracaǅ z duǏǃ
prǇdkoǋciǃ lub mogǃ tam byǅ czǇǋci pod wysokim napiǇciem, co moǏe groziǅ obraǏeniami ciaéa lub poraǏeniem prǃdem elektrycznym.

Jeǋéi klimatyzator nie chéodzi, ani nie nagrzewa, mógé nastǃpiǅ wyciek czynnika chéodniczego. NaleǏy skontaktowaǅ siǇ z pracownikiem punktu sprzedaǏy.
Czynnik chéodniczy zastosowany w klimatyzatorze jest bezpieczny. Wyciek nie wystǃpi w normalnych warunkach pracy, jednak jeǋli nastǃpi wyciek do
pomieszczenia i wejdzie w kontakt ze Ǎródéem ciepéa, takim jak grzejnik lub piec, moǏe to doprowadziǅ do niebezpiecznej reakcji.
W przypadku dostania siǇ wody lub innej substancji obcej do wnǇtrza urzǃdzenia naleǏy wyéǃczyǅ klimatyzator oraz wyéǃcznik automatyczny. Nieprzerwane
dziaéanie jednostki moǏe doprowadziǅ do poǏaru lub poraǏenia prǃdem elektrycznym. W celu naprawy naleǏy skontaktowaǅ siǇ z pracownikiem punktu
sprzedaǏy.
Nie naleǏy samodzielnie czyǋciǅ wnǇtrza klimatyzatora. Czyszczenie wnǇtrza klimatyzatora naleǏy zleciǅ pracownikowi punktu sprzedaǏy. Nieprawidéowe
czyszczenie moǏe doprowadziǅ do uszkodzenia czǇǋci plastykowych lub uszkodzenia izolacji czǇǋci elektrycznych, co w konsekwencji moǏe spowodowaǅ
wyciek wody, poraǏenie prǃdem elektrycznym lub poǏar.
Nie naleǏy uszkodziǅ, ani modyfikowaǅ przewodu zasilania. Nie naleǏy uǏywaǅ przedéuǏaczy lub uǏywaǅ przewodu przedéuǏajǃcego o wielu wyjǋciach,
uǏywanego równoczeǋnie przez inne urzǃdzenia. Niezastosowanie siǇ do powyǏszego zalecenia moǏe doprowadziǅ do poǏaru.
Na przewodzie zasilania nie naleǏy umieszczaǅ ciǇǏkich przedmiotów, a takǏe nie naleǏy przewodu wystawiaǅ na dziaéanie ciepéa lub go ciǃgnǃǅ. W
przeciwnym razie istnieje ryzyko poraǏenia prǃdem elektrycznym lub wystǃpienia poǏaru.
Unikaǅ déuǏszego bezpoǋredniego wystawienia ciaéa na podmuch chéodnego powietrza.
Nie naleǏy wkéadaǅ palców lub innych obiektów do otworów wlotu/wylotu powietrza.

UWAGA
NaleǏy siǇ upewniǅ, Ǐe woda, która wyciekéa jest odprowadzana. Jeǋli odprowadzanie wody nie jest wystarczajǃce, woda moǏe wyciekaǅ powodujǃc
uszkodzenie mebli. Aby sprawdziǅ, czy zastosowany sposób instalacji jest prawidéowy, naleǏy skontaktowaǅ siǇ z pracownikiem punktu sprzedaǏy lub z
wykwalifikowanym sprzedawcǃ, który instalowaé jednostkǇ.
Jeǋli wylot rury jednostki wewnǇtrznej jest wystawiony ze wzglǇdu na przemieszczenia, naleǏy zamknǃǅ otwór. Dotykanie wewnǇtrznych czǇǋci elektrycznych
moǏe doprowadziǅ do wystǃpienia obraǏeǉ ciaéa lub poraǏenia prǃdem elektrycznym.
Géównej jednostki nie naleǏy myǅ wodǃ. Mogéoby to spowodowaǅ poraǏenie prǃdem elektrycznym.
Na jednostce nie naleǏy umieszczaǅ Ǐadnych pojemników zawierajǃcych péyny (np. wazon). Woda mogéaby siǇ dostaǅ do wnǇtrza jednostki i uszkodziǅ
izolacjǇ elektrycznǃ, prowadzǃc do poraǏenia prǃdem elektrycznym.
Podczas korzystania z jednostki w pomieszczeniu zamkniǇtym lub pracy przy innych urzǃdzeniach spalinowych naleǏy pamiǇtaǅ o tym, aby od czasu do
czasu otworzyǅ okno w celu wietrzenia. Niewystarczajǃca wentylacja moǏe doprowadziǅ do uduszenia ze wzglǇdu na brak tlenu.
Nie naleǏy uǏywaǅ urzǃdzeǉ spalinowych bezpoǋrednio w miejscu wylotu powietrza z klimatyzatora. Nieprawidéowe spalanie urzǃdzenia spalinowego moǏe
doprowadziǅ do uduszenia.
Urzǃdzenie nie moǏe dziaéaǅ przez déugi czas w ǋrodowisku o duǏym poziomie wilgotnoǋci (ponad 80%), takim jak pomieszczenia z otwartymi oknami lub
drzwiami. Na jednostce wewnǇtrznej moǏe wystǃpiǅ kondensacja i krople wody mogǃ spadaǅ na meble.
Jeǋli jednostka nie jest uǏywana przez déuǏszy czas, naleǏy wyéǃczyǅ géówny wyéǃcznik lub wyéǃcznik automatyczny.
Przynajmniej raz w roku naleǏy sprawdziǅ, czy péyta mocujǃca jednostki zewnǇtrznej nie jest uszkodzona. Zignorowanie uszkodzenia moǏe doprowadziǅ do
upadku lub przewrócenia urzǃdzenia, co w konsekwencji moǏe spowodowaǅ obraǏenia ciaéa.
Podczas montaǏu / demontaǏu przedniego panelu / filtra powietrza / filtra czyszczǃcego powietrze naleǏy stanǃǅ na solidnej drabinie. Niezastosowanie siǇ do
powyǏszego zalecenia moǏe spowodowaǅ upadek lub obraǏenia ciaéa.
Nie naleǏy stawaǅ na jednostce zewnǇtrznej, ani nic na niej umieszczaǅ. W przeciwnym razie mogǃ wystǃpiǅ obraǏenia ciaéa spowodowane upadkiem lub
obróceniem siǇ urzǃdzenia. Wszelkie uszkodzenia jednostki mogǃ doprowadziǅ do poraǏenia prǃdem elektrycznym lub poǏaru.
Nie naleǏy umieszczaǅ niczego w pobliǏu zewnǇtrznej jednostki lub dopuǋciǅ do gromadzenia siǇ opadéych liǋci przy nim. Jeǋli w pobliǏu jednostki znajdujǃ
siǇ opadée liǋcie, mogǃ one przyciǃgaǅ niewielkie zwierzǇta, które mogǃ uszkodziǅ elektryczne czǇǋci wewnǇtrzne lub doprowadziǅ do poǏaru.
W miejscach bezpoǋredniego nawiewu z klimatyzatora nie mogǃ przebywaǅ zwierzǇta, ani nie naleǏy umieszczaǅ tam roǋlin. Nawiew moǏe mieǅ szkodliwy
wpéyw na zwierzǇ lub roǋlinǇ.
Urzǃdzenia nie naleǏy uǏywaǅ w specjalnych celach, np. do przechowywania jedzenia lub zwierzǃt, do wystawiania roǋlin, urzǃdzeǉ wykonujǃcych pomiary
lub obiektów artystycznych. Urzǃdzenia nie naleǏy uǏywaǅ na statkach lub w innych pojazdach. Mogéoby to doprowadziǅ do uszkodzenia klimatyzatora.
Ponadto, mogéoby to uszkodziǅ dane obiekty.
Pod jednostkǃ nie naleǏy umieszczaǅ innych urzǃdzeǉ elektrycznych lub mebli. Mogéyby spaǋǅ na nie krople wody powodujǃc uszkodzenie lub
nieprawidéowe dziaéanie.
Przed rozpoczǇciem konserwacji zatrzymaǅ urzǃdzenie i odéǃczyǅ je od zasilania. Szybko obracajǃcy siǇ wentylator wewnǃtrz urzǃdzenia moǏe spowodowaǅ
obraǏenia ciaéa.
Po wyczyszczeniu przedniego panelu / filtra powietrza naleǏy wytrzeǅ wodǇ i pozostawiǅ do wysuszenia. Pozostawienie wody moǏe doprowadziǅ do
poraǏenia prǃdem elektrycznym.
Po usuniǇciu przedniego panelu nie naleǏy dotykaǅ metalowych czǇǋci jednostki. W przeciwnym razie moǏe dojǋǅ do obraǏeǉ ciaéa.
W przypadku uséyszenia burzy, kiedy wystǇpuje ryzyko uderzenia piorunu naleǏy wyéǃczyǅ jednostkǇ i wyéǃczyǅ wyéǃcznik automatyczny. Uderzenie piorunu
moǏe doprowadziǅ do uszkodzenia jednostki.
• Baterie do pilota:
- Powinny byǅ wéoǏone zgodnie z ich biegunami (+) oraz (-).
- Nie powinny byǅ ponownie éadowane.
- Nie naleǏy uǏywaǅ baterii z wygaséym zalecanym terminem przydatnoǋci do uǏycia.
- ZuǏytych baterii nie naleǏy przechowywaǅ wewnǃtrz pilota.
- Nie naleǏy mieszaǅ róǏnych typów baterii lub nowych ze starymi.
- Baterii nie naleǏy bezpoǋrednio lutowaǅ.
- Nie naleǏy doprowadzaǅ do zwarcia baterii, ani ich rozmontowywaǅ, nagrzewaǅ lub wrzucaǅ do ognia. Baterie powinno siǇ wyrzucaǅ zgodnie z zaleceniami, w
przeciwnym razie moǏe nastǃpiǅ ich wybuch lub wyciek cieczy, co w konsekwencji moǏe doprowadziǅ do oparzeǉ lub innych obraǏeǉ ciaéa. W przypadku dotkniǇcia
cieczy naleǏy dokéadnie umyǅ danǃ czǇǋǅ ciaéa wodǃ. Jeǋli ciecz wejdzie w kontakt z urzǃdzeniem, naleǏy je wytrzeǅ, aby nie dopuǋciǅ do bezpoǋredniego kontaktu.
- Baterii nie naleǏy umieszczaǅ w zasiǇgu maéych dzieci. W przypadku poékniǇcia baterii naleǏy natychmiast skontaktowaǅ siǇ z lekarzem.
• Podczas naciskania przycisku CLOCK O, CHECK O, FILTER O oraz RESET O nie wolno dopuǋciǅ do tego, aby jakiekolwiek substancje dostaéy siǇ do wnǇtrza pilota
zdalnego sterowania i pozostaéy w nim.
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WYǊWIETLACZ URZǂDZENIA WEWNǆTRZNEGO
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1
2
3

4
5
6

WysokonapiǇciowy
(Zielona)
FILTR (Pomaraǉczowy)
PRE.DEF (Nagrzewanie
wstǇpne/Odszranianie)
(Pomaraǉczowy)
TIMER (ǎóéta)
OPERATION (Zielona)
Przycisk RESET

Przygotowanie filtrów
1. Otwórz kratkǇ wlotu powietrza i wyjmij filtry powietrza.
2. Zainstaluj filtry (patrz szczegóéy w opisie akcesoriów).
Wkéadanie baterii (w przypadku sterowania bezprzewodowego.)
1. Zdjǃǅ oséonǇ baterii.
2. WéóǏ dwie nowe baterie (typ AAA) pamiǇtajǃc,
aby nie pomyliǅ biegunów baterii (+) i (–).
Ustawianie Zegara
1. Nacisnǃǅ
za pomocǃ koniuszka oéówka.
Jeǋli wskaǍnik programatora czasu miga, naleǏy
przejǋǅ do kroku 2.
2. Naciǋnij przycisk

lub

Nacisnǃǅ przycisk “ONE-TOUCH” w celu caékowitego automatycznego dziaéania,
zgodnego z preferencjami uǏytkownika, typowymi dla danego regionu. Ustawienia
uǏytkownika kontrolujǃ temperaturǇ cyrkulacji powietrza, jego kierunek cyrkulacji,
i inne typowe ustawienia, poprzez naprzemienne zastosowanie przycisku sensora
dotykowego “ONE-TOUCH”. W celu zmiany ustawieǉ, moǏna wybraǅ inne
funkcje dziaéania urzǃdzenia firmy Toshiba.
Naciǋnij przycisk

ONE-TOUCH

: Rozpoczǃǅ dziaéanie.

DZIAèANIE AUTOMATYCZNE
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Urzǃdzenie samoczynnie wybiera funkcjǇ chéodzenia, nagrzewania lub pracy
wentylatora
MODE : Wybierz A.
1. Naciǋnij przycisk

PRZYGOTOWANIE PRZED UǎYCIEM

2

SENSOR DOTYKOWY
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: Ustaw Ǐǃdanǃ temperaturǇ.

2. Naciǋnij przycisk

FAN : Wybierz AUTO, LOW , LOW+
3. Naciǋnij przycisk
MED+
, lub HIGH
.

,

CHèODZENIE / NAGRZEWANIE / TYLKO WENTYLATOR
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1. Naciǋnij przycisk
wentylator
.
2. Naciǋnij przycisk

: aby ustawiǅ czas.

, MED

MODE

: Wybierz Chéodzenie

, Nagrzewanie

, lub Tylko

: Ustaw Ǐǃdanǃ temperaturǇ.

Chéodzenie: 17°C lub powyǏej, Grzanie: 30°C lub poniǏej, Tylko wentylator:
Brak wskazania temperatury

3. Naciǋnij przycisk
: Ustaw programator.
Programowanie Pilota Zdalnego Sterowania
za pomocǃ koniuszka oéówka lub
Nacisnǃǅ
1. Usunǃǅ baterie.
2. Naciǋnij przycisk
.

FAN : Wybierz AUTO, LOW , LOW+
3. Naciǋnij przycisk
, lub HIGH
.
MED+

, MED

,

OPERACJA OSUSZANIA
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3. WéoǏyǅ baterie.
W trakcie operacji Osuszania, urzǃdzenie samoczynnie kontroluje funkcjǇ
chéodzenia ustawionǃ na poziom ǋredni.

KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA

3

1. Naciǋnij przycisk

1

2

2. Naciǋnij przycisk

FIX
Naciǋnij przycisk
: Ustaw
Ǐaluzje, aby wyregulowaǅ pionowy
strumieǉ powietrza.

DZIAèANIE W TRYBIE NISKIEGO POBORU MOCY

Naciǋnij przycisk
Uwaga:
• Nie naleǏy przesuwaǅ rǇcznie Ǐaluzji wentylacyjnych.
• ǎaluzje wentylacyjne automatycznie ustawiajǃ siǇ w pozycji, zgodnie z
trybem dziaéania.

ZDALNE STEROWANIE
PrzekaǍnik promieni podczerwonych
Przycisk Start/Stop
Przycisk wyboru trybu (MODE)
Przycisk temperatury (TEMP)
Przycisk prǇdkoǋci wentylatora (FAN)
Przycisk swobodnego ruchu Ǐaluzji
wentylacyjnych (SWING)
Przycisk ustawienia Ǐaluzji (FIX)
Przycisk programatora czasu wéǃczenia (ON)
Przycisk programatora czasu wyéǃczenia (OFF)
Przycisk programowania (SET)
Przycisk usuwania (CLR)
Przycisk pamiǇci i ustawieǉ (PRESET)
Przycisk Sensora Dotykowego (ONE-TOUCH)
Przycisk intensywnego dziaéania (Hi-POWER)
Przycisk trybu niskiego poboru mocy (ECO)
Przycisk wyciszania (QUIET)
Przycisk komfortowego wyéǃczenia
(COMFORT SLEEP)
Przycisk programowania filtra (FILTER)
Przycisk programowania zegara (CLOCK)
Przycisk trybu sprawdzania (CHECK)
Przycisk programowania RESET (RESET)

7
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: Ustaw Ǐǃdanǃ temperaturǇ.

Urzǃdzenie automatycznie kontroluje zuǏycie energii w pomieszczeniu
(z wyjǃtkiem trybu DRY lub FAN ONLY).

Poziomy strumieǉ powietrza wyreguluj
rǇcznie.

1
2
3
4
5
6

.

Urzǃdzenie automatycznie kontroluje temperaturǇ cyrkulacji powietrza w
pomieszczeniu dla lepszego jego chéodzenia lub ogrzewania (z wyjǃtkiem trybu
DRY lub FAN ONLY).
Hi POWER : Uruchom i zatrzymaj pracǇ.
Naciǋnij przycisk

SWING
Naciǋnij przycisk
: Uruchom
automatycznǃ funkcjǇ ruchu (SWING) i
naciǋnij ponownie, aby zatrzymaǅ.

4

: Wybierz Osuszanie

TRYB Hi-POWER

9

10

3

MODE

11
1

#

4

2
3
7
$
&
8
)
,
+

SWING
ONE-TOUCH

COMFORT
SLEEP

FIX

QUIET

6
5
(

Hi POWER

%

FAN

: Uruchom i zatrzymaj pracǇ.

Uwaga: Tryb chéodzenia; ustawienia temperatury zmalejǃ automatycznie o
1 stopieǉ/godz. przez 2 godziny dziaéania urzǃdzenia (maksymalnie
o 2 stopnie). W przypadku trybu ogrzewania ustawienia temperatury
automatycznie wzrosnǃ.

"
9
!
~

Uwaga:
• Dostarczony pilot zdalnego sterowania jest urzǃdzeniem bezprzewodowym,
które moǏna równieǏ uǏywaǅ w konfiguracji przewodowej. Jeǋli wymagane jest
sterowanie przewodowe, naleǏy zapoznaǅ siǇ z rozdziaéem “Podéǃczanie pilota
zdalnego sterowania do pracy przewodowej” w instrukcji montaǏu.
• W konfiguracji przewodowej pilot zdalnego sterowania powróci do
stanu poczǃtkowego (funkcje PRESET, TIMER i CLOCK wrócǃ do stanu
poczǃtkowego), gdy uǏytkownik wyéǃczy zasilania klimatyzatora.

DZIAèANIE FUNKCJI TEMPORARY

Ta funkcja séuǏy do sterowania urzǃdzeniem w wypadku
zagubienia pilota zdalnego sterowania lub wyczerpania
baterii zasilajǃcych pilota
• Naciskajǃc przycisk RESET moǏna uruchomiǅ lub
wyéǃczyǅ klimatyzator bez korzystania z pilota.
• Tryb dziaéania zostaje ustawiony na AUTOMATIC,
wstǇpnie ustawienie temperatury to 25°C, a dziaéanie
prǇdkoǋci wentylatora zostaje automatycznie
przyspieszone.
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OBSèUGA PROGRAMATORA

Programator czasu naleǏy ustawiǅ podczas dziaéania klimatyzatora.
Ustawianie programatora czasu
wéǃczenia ON

Ustawianie programatora czasu
wyéǃczenia OFF

1

Naciǋnij przycisk

: Ustaw Ǐǃdanǃ
Naciǋnij przycisk
godzinǇ wéǃczenia
urzǃdzenia ON.

: Ustaw Ǐǃdanǃ
godzinǇ wyéǃczenia
urzǃdzenia OFF.

2

Naciǋnij przycisk

: Ustaw programator Naciǋnij przycisk

: Ustaw programator

3

Naciǋnij przycisk

: Skasuj ustawienia Naciǋnij przycisk
programatora.

: Skasuj ustawienia
programatora.

Dzienny programator czasu umoǏliwia uǏytownikowi ustawienie zarówno
programatora czasu wéǃczenia (ON), jak i wyéǃczenia (OFF) i jest
aktywowany codziennie.

Ustawianie programatora codziennego

Naciǋnij przycisk

1

Naciǋnij przycisk

2

: Ustaw
programator
czasu
wéǃczenia ON.

19
3

: Ustaw
4
programator
czasu
wyéǃczenia OFF.

Naciǋnij przycisk

1. Funkcja trzyminutowej ochrony: UniemoǏliwia uruchomienie klimatyzatora
przez okoéo 3 minuty po nagéym ponownym uruchomieniu lub wéǃczeniu
zasilania (ON).
2. Operacja nagrzewania wstǇpnego: Urzǃdzenie naleǏy nagrzewaǅ przez 5
minut przed rozpoczǇciem podgrzewania powietrza.
3. Kontrola ciepéego powietrza: Kiedy temperatura pomieszczenia osiǃgnie
nastawiony poziom, szybkoǋǅ obrotów wentylatora zostaje automatycznie
zmniejszona i urzǃdzenie zewnǇtrzne przestaje pracowaǅ.
4. Automatyczne odszranianie: W trakcie odszraniania wentylatory zostajǃ
zatrzymane.
5. Zdolnoǋǅ grzewcza: Ciepéo jest absorbowane z zewnǃtrz budynku i uwalniane
wewnǃtrz pomieszczenia. JeǏeli temperatura na zewnǃtrz jest zbyt niska, poza
klimatyzatorem zaleca siǇ stosowaǅ równieǏ inne urzǃdzenia grzewcze.
6. Niebezpieczeǉstwo zwiǃzane z nagromadzeniem ǋniegu: Urzǃdzenie
zewnǇtrzne powinno byǅ umieszczone w miejscu, w którym nie zagraǏa mu
nawiewanie ǋniegu, gromadzenie siǇ liǋci lub innych odpadów sezonowych.
7. Podczas dziaéania urzǃdzenie mogǃ dochodziǅ pewne maéoznaczǃce dǍwiǇki.
Stanowi to normalne dziaéanie urzǃdzenia, spowodowane pracǃ elementów
plastycznych.

.

Naciǋnij przycisk
: gdy
miga wskaǍnik ( lub ).

• Podczas aktywowania funkcji programatora codziennego, wyǋwietlane sǃ
obie strzaéki ( , ).
Uwaga:
• Pilot powinien siǇ znajdowaǅ w odpowiedniej odlegéoǋci od urzǃdzenia
wewnǇtrznego; w przeciwnym razie wystǃpi opóǍnienie do 15 minut.
• Ustawienie zostanie zachowane dla kolejnej operacji tego samego typu.
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USTAWIENIA POCZǂTKOWE

Istnieje moǏliwoǋǅ zapamiǇtania ustawieǉ najczǇǋciej wykonywanej operacji w
celu ich póǍniejszego wykorzystania. ZapamiǇtywanie ustawieǉ dla przyszéego
wykorzystania (nie dotyczy ustawienia kierunku strumienia powietrza).
1. Wybierz najczǇǋciej wykonywanǃ operacjǇ.

14

aby
2. Naciǋnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk
zapamiǇtaǅ ustawienie. Wyǋwietlone zostanie wskazanie P.
3. Naciǋnij przycisk
: Rozpocznij pracǇ urzǃdzenia wedéug
zaprogramowanych ustawieǉ.

OPERACJA AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA PRACY

Uwaga: Punkty 2-6 dotyczǃ modelu grzewczego
Warunki pracy klimatyzatora
Temp.
Operacja

Temperatura
ZewnǇtrzna

Temperatura
pokojowa

Nagrzewanie

–15°C ~ 24°C

PoniǏej 28°C

Chéodzenie

–10°C ~ 46°C

21°C ~ 32°C

Osuszanie

–10°C ~ 46°C

17°C ~ 32°C

Automatyczne wznawianie pracy klimatyzatora po zaniku napiǇcia (Zasilanie
urzǃdzenia musi byǅ wéǃczone).
Ustawianie
1. Nacisnǃǅ i przytrzymaǅ przycisk RESET na wewnǇtrznym urzǃdzeniu prze
3 sekundy, w celu ustawienia trybu dziaéania (3 sygnaéy dǍwiǇkowe, a
lampka OPERATION mrugnie 5 razy/sek. przez 5 sekund).
2. Nacisnǃǅ i przytrzymaǅ przycisk RESET na wewnǇtrznym urzǃdzeniu przez
3 sekundy, w celu anulowania trybu dziaéania (3 sygnaéy dǍwiǇkowe, bez
mrugajǃcej lampki OPERATION).
• Jeǋli aktywny jest programator wéǃczania lub wyéǃczania, funkcja AUTO
RESTART OPERATION (automatyczny restart) nie uaktywnia siǇ.
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CICHE DZIAèANIE

Maksymalne zwolnienie prǇdkoǋci wiatraka w celu wyciszenia urzǃdzenia
(z wyjǃtkiem trybu DRY).
Naciǋnij przycisk

QUIET

SPOSÓB I SKUTECZNOǊǄ DZIAèANIA

20

PROBLEMY I ICH PRZYCZYNY
Urzǃdzenie nie dziaéa.

• Wyéǃczono géówny wyéǃcznik
zasilania.
• Doszéo do uruchomienia
wyéǃcznika automatycznego, który
spowodowaé odciǇcie zasilania.
• Zanik napiǇcia.
• Ustawiony jest programator czasu
wéǃczenia (ON).

: Uruchom i zatrzymaj pracǇ.

Uwaga: W pewnych warunkach, tryb dziaéania QUIET moǏe nie dostarczaǅ
odpowiedniego chéodzenia czy ogrzewania, zgodnie z niskoszumowym trybem dziaéania.
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DZIAèANIE FUNKCJI KOMFORTOWEGO WYèǂCZENIA

Urzǃdzenie kontroluje zuǏycie energii podczas trybu uǋpienia, automatycznie
kontrolujǃc cyrkulacjǇ powietrza, i automatycznie wyéǃczajǃc siǇ.
Naciǋnij przycisk

: Wybierz ustawienie programatora czasu

wyéǃczenia 1, 3, 5 lub 9 godz.
Uwaga: Tryb chéodzenia, ustawiona temperatura automatycznie zmniejszy siǇ
o 1 stopieǉ/godz. przez 2 godziny dziaéania urzǃdzenia. W przypadku
trybu ogrzewania, ustawienia temperatury automatycznie wzrosnǃ.
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KONSERWACJA
NaleǏy najpierw wyéǃczyǅ wyéǃcznik automatyczny.

Programowanie filtru (Tylko niektóre modele)
Lampka filtru zapalona; filtr musi zostaǅ oczyszczony.
W celu wyéǃczenia lampki, nacisnǃǅ przycisk RESET na wewnǇtrznym
urzǃdzeniu, lub przycisk FILTER na pilocie zdalnego sterowania.
Urzǃdzenie wewnǇtrzne i pilot
• Urzǃdzenie wewnǇtrzne oraz pilota naleǏy w miarǇ potrzeby wycieraǅ
wilgotnǃ szmatkǃ.
• Nie naleǏy stosowaǅ benzyny, rozcieǉczalnika, proszku polerskiego ani
odpylnika obrabianego chemicznie.
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Maéa skutecznoǋǅ chéodzenia lub
nagrzewania.
• Nadmierne nagromadzenie
zanieczyszczeǉ doprowadziéo do
zatkania filtrów.
• Temperatura zostaéa ustawiona
nieprawidéowo.
• W pomieszczeniu otwarto drzwi lub
okna.
• Wlot lub wylot powietrza urzǃdzenia
zewnǇtrznego jest zatkany.
• Szybkoǋǅ obrotów wentylatora
zostaéa ustawiona na zbyt niski
poziom.
• Klimatyzator jest ustawiony na tryb
FAN lub DRY.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA SELEKCJA A-B

Oddzielne zastosowanie pilota zdalnego sterowania dla kaǏdego z 2 urzǃdzeǉ
klimatyzacji, zainstalowanych w bezpoǋredniej bliskoǋci.
Ustawianie Pilota Zdalnego Wybierania B.
1. Naciǋnij przycisk RESET na wewnǇtrznym urzǃdzeniu, w celu WèǂCZENIA
urzǃdzenia klimatyzacji.
2. Skierowaǅ pilot zdalnego sterowania na wewnǇtrzne urzǃdzenie.
3. Nacisnǃǅ i przytrzymaǅ przycisk
na pilocie zdalnego sterowania,
uǏywajǃc np. koǉcówki oéówka. Na wyǋwietlaczu pojawi siǇ “00”.
4. Naciǋnij przycisk
podczas przytrzymywania
. Na
wyǋwietlaczu pojawi siǇ “B”, zaǋ “00” zniknie, a urzǃdzenie klimatyzacji
WYèǂCZY SIǆ. Oznacza to, Ǐe ustawienia B Pilota Zdalnego Sterowania
zostaéy zapamiǇtane.
Uwaga: 1. Powtórzyǅ powyǏsze czynnoǋci, w celu ponownego programowania
Pilota Zdalnego Sterowania jako A.
2. Pilot Zdalnego Sterowania nie posiada wyǋwietlania znaku “A”.
3. Standardowym ustawieniem fabrycznym Pilota Zdalnego Sterowania
jest A.

OPERACJA SAMOCZYSZCZENIA
(TYLKO CHèODZENIE I OSUSZANIE)

Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem wywoéywanym osadzaniem siǇ wilgoci
w urzǃdzeniu wewnǇtrznym.
podczas pracy w
1. Po jednokrotnym naciǋniǇciu przycisku
trybie “Chéodzenia” lub “Osuszania”, wentylator bǇdzie kontynuowaé pracǇ
przez kolejnych 30 minut, a nastǇpnie wyéǃczy siǇ automatycznie. Funkcja
ta umoǏliwia redukcjǇ wilgotnoǋci w ǋrodku urzǃdzenia wewnǇtrznego.
2. Aby zatrzymaǅ urzǃdzenie natychmiast, naciǋnij przycisk
jeszcze 2 razy w ciǃgu 30 sekund.
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